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ون از اميد در نقطه عطفي از زمان كه تفكري جديد و شحم با قلوبي مملو از سرور و
در جامعه  .گرديم مشهود و نمايان است، به ايام رضوان واصل مي انديشه اي بديع در جميع ما

 و فضيلت اقدام ،به عمل، لزوم برنامه ريزي رتدر ارزش مباب ي و وقوفآگاه ،جهاني ما
توان  كه به وسيله آن مي، ترويج رشد و نيز گسترش منابع انساني سيستماتيك در تشويق و
. و گسترده وجود دارد به نحوي مبسوط ، نمودنيضمو تحكيم را ت توسعه را پايدار ساخت

يات ترقي و تقدم را نتوان حقير شمرد و اهميت اين مقتض درك معقول و منطقي نسبت به
وصول جامعه  .را از طريق آموزش منظم نتوان قليل دانست تداوم و استمرار بخشيدن به آنها
مراتب امتنان  .رود ما واقعه اي بسيار مهم به شمار مي براي ،امر به چنين موقفي از آگاهي

ه در بدايت نقشه عظيم و تقديم مي داريم ك عميق خود را به ساحت جمال مبارك
توانيم اين  مي ،گردد وسرور افتتاح مي كه در اين ايام جشن، االطراف جهاني جامع

  .لحظه خطير را درك كنيم

اي و  اين آگاهي است وجه متمايز مؤتمر مشاورين قاره قدرت اراده كه منبعث از
اين  .تماع نمودندماه ژانويه گذشته در ارض اقدس اج اعضاي هيئتهاي معاونت بود كه در

بود كه داللت بر ورود امر مبارك به عهدي جديد و  عشعشاي آنچنان م جلسه موجد تجربه
حرارت و قدرت حياتي كه در اين اجتماع  چنين .آغاز مرحله پنجم از عصر تكوين داشت

جامعه  فعاليت در سراسر كيفيت متعالي دال بر ظهور و بروز ،تاريخي به عرصه شهود رسيد
تعقيب اصول ضروريه براي پيشرفت جريان دخول افواج مقبلين در سال گذشته اين  .است
اولين مرحله خطير ورود  ات را تاييد نمود و به اين ترتيب راه را براي نقشه پنج ساله،ظمالح

 .به عهد پنجم، را هموار ساخت

رصه چهارساله گذشته كه بيش از سيصد موسسه آموزشي را به ع با ازدياد مساعي نقشه
با عكس العملهاي مثبت و قابل . داف خود نائل آمدهبه ا ماهه نقشه دوازده ،وجود آورد

به دعوت براي تمركز بيشتر و توجه افزونتر به پرورش  توجه موسسات و آحاد نفوس
.  اين نقشه اهميت يافت،نوجوانان به حيات جامعه بهايي روحاني اطفال و وارد ساختن
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و وارد ساختن نو جوانان در جريان موسسات آموزشي  فالآموزش مربيان كالسهاي اط
  عليرغم،نقشه دوازده ماهه.ممالك شده است بخش منظم فعاليت امري در تعدادي از

اين . به طور اخص براي آن تعيين شده بود كوتاهي دوره آن اهميتي وراي اهدافي داشت كه
بهايي و دورنماي بسيار نويد بخش در تاريخ امر  نقشه حلقه ارتباطي پويا بين عهدي پرماجرا

 جامعه را به طور كامل ،حاصله براي اين عهد جديد  كه دستĤوردهاي،عهدي جديد بود
فعاليتهاي امري در انتهاي قرن بيستم در تاريخ امر  آماده ساخت و به علت تاثيرات پايدار

مايل به درك قرني است كه شايسته است هر فرد بهايي   قرن بيستم.مبارك جاودانه گرديد
اي خطير  در برهه مبارك و جريانات امر كره ارض قواي پر آشوب و ناآرام كه بر حيات

. آن تأمل و تفكر نمايد درباره ،از تكامل اجتماعي و روحاني عالم انساني تأثير گذاشته است
عنوان كمك به جهدي  به ،دهد كه قرن بيستم را مورد بررسي قرار مي»قرن انوار«رساله 
  .به تقاضا و تحت نظر ما تهيه و تدوين گرديد ، بليغچنين

خارجي  فعاليتهاي امور ،سعي و كوشش از مواقع در طي اين يك سال بذل در بسياري
يندگان امواردي را در نظر آوريدكه نم ،في المثل. قابل مشاهده بود جامعه امر بخصوص

ا به تشويق دبير كل سازمان هاي مي، اوت و سپتامبر بن كه در ماه در جلسات هزاره، بهايي
درك كامل اثرات بعدي  .نحوي بارز و بر جسته شركت كردند به ،ملل متحد تشكيل شد

 مستلزم رجامعه بين المللي بهايي در جريانات صلح اصغ مشاركت چنين نزديك و متمايز
اي بود كه توسط  جلسه بحث و مذاكره قاره ،از جمله وقايع برجسته .گذشت زمان است

المللي بهايي  جديد كه تحت توجهات جامعه بين سازماني ،ه مطالعات رفاه جهانيمؤسس
علم « وجه بارز اين كنفرانس كه تحت عنوان .در هندوستان منعقد گرديد ،كند فعاليت مي

مترقي غيردولتي هندوستان و نيز موسسات  هاي تشكيل شد شركت سازمان» دين و توسعه
در ماه  .در آن بود ني و بانك جهانياجه بهداشت مانساز ،يونيسف ،مشهوري چون يونسكو

در اينترنت شروع به كار كرد كه گزارش  اكتبر سرويس خبري جامعه بهايي با اين هدف
عالم بهايي را به اطالع مستمعين و  هاي خبري جديددر خصوص پيشرفت حاصله در سراسر

 . بينند گان بهايي و غير بهايي بر ساند

 در پيام هاي تاٌمركز جهاني بهايي در طي سال گذشته كه عمد فعاليتهاي فشرده در
المللي در مقر دائمي  شامل موفقيت در استقرار دارالتبليغ بين گذشته به اطالع ياران رسيد
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موتمر مشاورين قاره اي و اعضاي هيئتهاي معاونت منعقده در  خود بر روي جبل كرمل
طرح هاي جبل كرمل بود كه هم اكنون و اكمال و اتمام  ژانويه گذشته در ارض اقدس

در ماه . كند جشنهاي تجليل در ماه مي طي مي سازي را براي مراحل اخير آماده
 ، زائرين و بازديدكنندگان در مركز جديد پذيرائي در حيفا،براي اولين مرتبه ،اكتبرگذشته

ن و تنسيق مقام در بهجي تزيي .پذيرفته شدند ،است كه كامالً مورد بهره برداري قرار گرفته
در عين حال مساعي مزبور با طرحي  ،ادامه يافته است با توسعه حدائق به طور مستمر ،مقدس

بازديدكنندگان در انتهاي شمالي اراضي وراي باب  جديد كه سال گذشته براي بناي مركز
د اين بنا كه طبق برنامه در طي چند ماه آينده اكمال خواه. تقويت گرديد ،كالينز شروع شد

ها از جمله اتمام جزئيات و  رسيده و كار در جميع زمينه ساختمانش به اتمام ،يافت
تسهيالت جديد امكان پذيرايي از تعداد  .پيشرفت است بندي اطراف آن در حال باغچه
 و ميهمانان مخصوص را فراهم ،مدت بهايي بازديدكنندگان كوتاه ،اي از زائرين فزاينده

  . خواهد آورد
رسانيم كه  با سرور و حبور به اطالع مي ،سال گذشته الصه مجهوداتدر انتهاي خ

روحاني ملي بهاييان اندونزي در كانونشن ملي منعقده  محفل ،بعد از گذشت قريب سي سنه
شده بر فعاليتهاي  ممنوعيت تحميل . تشكيل گرديددر رضوان گذشته در جاكارتا مجدداٌ

 محدود اندونزي را در تمام آن اوقات شديداٌاحباي  اقدامات 1962امري در ماه اوت سال 
با رعايت حكمت استقامت نمودند تا در  ،رنجها و المآاما آنها در تمام طول مدت  ،ساخت

لهذا آيا نبايد به خود . رفع ممنوعيت منجر شد كشور مزبور شرايط متحول گرديد و به
ر ارتباط با برادران گزارش مسرور كننده مشابهي د جرأت داده اميدوار باشيم كه وصول

  ايران، مصر و ساير ممالك چندان دور نخواهد بود؟ روحاني و ايماني ستمديده خود در

بهايي صدمين سال آغاز عصر تكوين را جشن خواهد  ملعا احباي عزيز دو دهه ديگر
به طلوع  ،كه در ابتدا به زحمت قابل تصور بود گرفت از موضع مساعد حصول موفقيتهايي

در پيش روي ما افقهاي متعالي قرار گرفته است كه جامعه را به  نگريم ن ميعصر تكوي
 ،قليلي كه آن را از جشنهاي مئوي جدا مي سازد ارات هر چه بيشتر در برهه ايامصسوي انت
 مقصود از نقشه پنج ساله كه .توان و بايد صعود نمود به اين آفاق متعاليه مي. خواند فرا مي

تحقق وصول به  ،كنيم سراسر عالم را به آن جلب مي توجه فوري و مستمر ياران الهي در،
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مرحله از يك رشته اقدامات و فعاليتهايي است كه در   اين نقشه شامل اولين.همين افقهاست
اين نقشه مرحله آتي در تحقق هدف پيشرفت بارز در . طي اين بيست سال تعقيب خواهد شد

ه مستلزم سرعت بخشيدن به اين جريان حياتي است و ب قبلين است كهجريان دخول افواج م
 ،گانه آن يعني آحاد احبا وي مجريان سهسه بر استمرار مساعي سيستماتيك ازوعال

  . تشكيالت و جامعه تاكيد مي كند
زيرا اين نكات در پيام ما به  ،رايط الزم براي نقشه نيست شنيازي به شرح و بسط

 به اطالع جميع محافل روحاني ملي مطرح گرديد و متعاقباٌ رض اقدسمشاورين مجتمع در ا
فل مليه ا مشاورات با مح،بالفاصله بعد از اتمام موتمر خود ي هيئتهاي مشاورينااعض .رسيد

لهذا جهت و مسير نقشه براي ياران . براي اجراي نقشه شروع كردند در حوزه فعاليت خود را
اي و محلي براي تعقيب  زيرا تمهيدات منطقه ، استمعلوم و واضح الهي در جميع نقاط

تاكنون آگاهي كلي حاصل شده است كه مجهودات . گرديده است هدف عمده آن فراهم
امر مبارك در نواحي بيشتري در داخل ممالك نفوذ و رسوخ  الزم به عمل خواهد آمد تا

مع محلي كه در جوا ،اي كه مقتضيات اجازه دهد درهر نقطه ،المثل في. تر يابد عميق
شرده و متمركز فهاي  تشويق و ترغيب خواهند شد تا در برنامه مجاورت يكديگر قرار دارند
ساير اقدامات مستلزم فتح مناطق جديد است كه مهاجرين داخلي . جهت رشد مشاركت كنند
اي كه در ايام اوليه  تقديس و انقطاع قيام كنند روحيه روحيه بايد براي حصول آن با

خارج از اوطان بر انگيخت تا نواحي غيرمفتوحه در قارات و درياها را  را به هجرتنفوسي 
با  ،لĤدمد بالم كافي است گفته شود جرياني كه به اين نقشه الهي روح حيات مي. فتح كنند

اتيك در اقدامات و عمليات متدريجي خصوصيات بارز مربوطه كه به طور سيست مطرح شدن
 . خواهد يافتخواهد شد توسعه آن تلفيق

 ،يكي از ويژگيهاي بارز عهد پنجم ،اجازه دهد جوامع ملي در صورتي كه مقتضيات
برنامه  .طريق ارتفاع بناي مشارق اذكار ملي خواهد بود تقويت حيات روحاني جامعه از
 ،پيشرفت جريان دخول افواج مقبلين در داخل هر كشور زماني اين طرح ها در ارتباط با

قشه ناين پيشرفت در طي مراحل متوالي . شد اعظم تعيين خواهد العدل توسط بيت
بعد از اكمال و  ،حضرت ولي امراهللا. يافت ملكوتي حضرت عبدالبهاء ظهور و بروز خواهد

اولين معابد  .اي آغاز كردند بناي معابد قاره اي را براي المعابد غرب برنامه  اتمام ام
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رانكفورت بود كه در تحقق اهداف نقشه ده ف سيدني و ،اذكار كامپاال عبارت از مشارق
آپيا و دهلي نو  ،به بناي معابد پاناماسيتي ،مسير بيت العدل اعظم در ادامه اين .ساله ساخته شد
هنوز اكمال نيافته و يك بناي ديگر بايد ساخته شود وبا  اما مرحله قاره اي. اقدام كردند

يم بر اجراي اين آخرين طرح را اعالم تصم ،مبارك و فرخنده سرور و شكرانه در اين ايام
المعابد آمريكاي جنوبي در سانتياگو، پايتخت  ساله بناي ام در طي نقشه پنج .داريم مي

امراهللا كه بالصراحه مطرح  اين ترتيب آمال قلبي حضرت ولي شروع خواهد شد و به ،شيلي
  . شده بود تحقق خواهد يافت

ر در مركز جهاني براي توسعه اقدامات زمان برداشتن قدمهاي بيشت ،در اين ضمن
دار التبليغ  .قوس استقرار مي يابند مساعد و مناسب خواهد بود مؤسساتي كه در ابنيه جديد

حال به طور اخص به سازماندهي . در كار خود پيشرفت كرده است المللي به نحوي بارز بين
 غني ساختن پربار كردن و .الواح معطوف خواهد شد امور مركز مطالعه نصوص و

هدف خاص از اين توجهات است هدف اين مؤسسه  ،انگليسي متون مقدسه به هاي ترجمه
ها و تحرير شرح  مساعدت به بيت العدل اعظم در مراجعه مطالعه آثار مباركه و تهيه ترجمه

مساعي مستمر به تمهيد  ،در ارض اقدس ،افاٌضم. و معتبر امري است قثو تحشيه بر متون مو
تا ازدياد تعداد زائرين و بازديدكنندگان مركز جهاني را ميسر  شد بذول خواهدمقدماتي م

  .سازد
انعقاد جلسه اي عظيم در مركز جهاني را اعالم داشتيم تا  پنج سال قبل در پيام رضوان

به روي عموم مردم  كرمل و افتتاح طبقات مقام حضرت اعلي هاي جبل نشانه اكمال طرح
كمال وجد و شعف منتظريم تا از احباي الهي كه بدون  سيده و درحال آن لحظه فرا ر. باشد

 25 تا 21پنج روز از 5آمد و در بر نامه هايي كه مدت  اغراق از جميع ممالك عالم خواهند
 همچنين با سرور تمام اعالم .استقبال نمائيم مي ادامه خواهد داشت شركت خواهند نمود،

هاي مزبوروسيله  ا از طريق پخش زنده برنامهت داريم كه اقداماتي انجام شده است مي
اطال عات  .عالم بهايي را با اين مراسم مرتبط سازيم شبكه جهاني اينترنت و نيز ماهواره

در حالي كه مركز جهاني مشغول تمهيد مقدمات  .تهيه است مربوط به اين اقدامات در دست
مقامات  ،گيرد يجان اوج ميشور وه ،افحي ميان عامه نفوس  در،مربوط به اين مراسم است

يك : اسرائيل ،مرقد بهايي و حدائق جبل كرمل در حيفا« شهرداري تهيه كتابي تحت عنوان
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 كه همزمان با اين مراسم انتشار خواهد يافت، به عالوه مقامات اند   را متعهد شده» سفر ديدني
طعه تمبر يادگاري همزمان يك ق به اجراي تصميم اين مؤسسه به انتشار اداره پست اسرائيل

اين واقعه اساساً در تأملي است  اهميت .نمايند مبادرت مي در ارتباط با طبقات مقام اعلي
قرن بيستم در جريان ترقي و تقدم خود   در طيار كه براي بررسي فاصله قابل توجهي كه ما

ت بعدي نيز براي تفكر و توجه به تأثيرا اين ايام زمان مناسبي .آورد م ميهطي نموده فرا
ابنيه عظيم و جاوداني جبل مقدس خداوند بر آن  اي است كه ارتفاع العاده توفيقات خارق

عالم  و اداري امر مبارك را در معرض نظارت اهل ارتفاعي كه مراكز روحاني ،داللت دارد
 .دهد قرار مي

دهنده و مهيج مشحون از حبور است  حال كه جامعه بهايي از اين مالحظات تكان
حبا بايد در نظر داشته باشند كه فرصتي براي قناعت و اكنفا به شكوه افتخارات جميع ا

تر از آن است كه  تر و بحراني وضعيت اسفناك جامعه بشري وخيم .ذشته وجود نداردگ
اي درنگ  لمحه ،كه در اين عصر و زمان از آسمان نازل شده است  ،در عرضه مائده حيات

الجنود به   كه وعده توفيق در ظهور طليعه ضيافت ربدر پيشرفت جرياني ،لهذا .نماييم
  .نبايد ادني تاخيري روا گردد ،روي جميع نفوسي كه مشتاق مائده حقيقت هستند مي دهد

اميد آنكه نفس مقدسي كه مراقب سرنوشت نظام الهي خويش است مساعي و 
ت و تأييد هدايت، دالل ،ظايفي فوري كه در پيش رو استوشما را براي تحقق  مجهودات

  .فرمايد
  بيت العدل اعظم
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